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KÉRI KATALIN 

ADALÉKOK IBN TUFAJL EURÓPAI UTÓÉLETÉHEZ 

Ibn Tufajl utópiája 

Abú Bakr Muhammad Ibn Tufajl (latinosan Abubacer) (1110-1185) a XII. 
század kiemelkedő arab filozófusa volt, aki jelentó's hatást gyakorolt a hispá-
niai-arab, majd szélesebb értelemben az európai gondolkodásra. Európában Az 
autodidakta filozófus, hazánkban A természetes ember címmel emlegetett, illetve 
kiadott, eredeti, arab változatában Riszála Hajj Ibn Jakzán fi asrar al-hikma al-
masriqijja (Hajj Ibn jakzán levelei a keleti bölcsesség titkairól) címmel írott 
utópisztikus műve1 fontos művelődés- és neveléstörténeti forrás, amelyben az 
ember természetes nevelődéséről írt. Egyes kutatók Rousseau természetes em-
berről, nevelésről írt gondolatainak2 korai kifejtőjét látják személyében,3 és az 
„arab Rousseau"-nak nevezik. Ha azonban precízen akarunk fogalmazni, akkor 
- alcímünkkel ellentétben - inkább Rousseau-t nevezhetnénk „svájci Ibn Tu-
fajl"-nak. 

A Guadixban (Granada mellett) született tudós arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy hogyan juthat el a világ megismeréséhez, az Allahhal való szelle-
mi egyesüléshez az ember, ha egy lakatlan szigeten, állatok között nő fel. Valójá-
ban annak megválaszolásával próbálkozott ebben az utópisztikus műben, hogy 
a hit vagy a tudás az előbbre való, melyik segíti jobban a megismerést. A szerző 
Avempacehoz és Averroëshez hasonlóan az Almohádák udvari orvosaként tevé-
kenykedett, és így módja nyílott különböző természettudományos (orvosi) kísér-
letek elvégzésére is, melyek eredményeit beépítette művébe. Pedagógiai regé-
nye így legalább annyira orvosi, fizikai és vallástudományi munka, mint nevelé-
si tárgyú. A mű tulajdonképpen egy fiúnak, Hajj Ibn Jakzánnak a története, aki 
az Indiai-óceán egy lakatlan szigetén nő fel. A főhős neve „beszélő név": Ele-
ven, Éber fia („Eleven" a fiú, vagyis az ember maga, „Éber" pedig az Isten, te-
hát maga Allah). A szerző ezzel a névvel is kifejezte azt a gondolatát, mely a re-
gény egészében jelen van: az emberi lélek része a világléleknek, magának az 
istenségnek. 

Ibn Tufajl - saját bevallása szerint - azért írta meg művét, hogy megossza 
olvasóival a bölcsesség elérésére vonatkozó azon titkokat és misztériumokat, 
amelyeket ő maga ismert, és amelyeket már évszázadokkal korábban nagyra be-
csültek a tudósok. Az arab filozófus műve tehát az ember tökéletesedésének út-
járól szól, a szerző pedagógiai gondolkodása az emberről vallott felfogásának ki-
fejeződése. Szerinte az ember olyan teremtmény, aki Allah felé tart; a tanulás, 
a megismerés célja az istenséggel való misztikus egyesülés. Ez a pedagógia tu-
lajdonképpen az emberi akarat erőfeszítéseiről szól, az állhatatos tanulásról, az 



aszkétikus harcról, az érzéki és szellemi megismerés tökéletesedéséről, a végső 
Igazság eléréséről.4 

A műben a kisfiú, Hajj, a kognitív megismerés különböző fokozatain megy 
át. Csecsemőkorában egy gazella gondozta és szoptatta, kétéves kora után meg-
tanult járni, és mindenhová követte "pótmamáját". Kisgyerekként megismerte 
a körülötte lévő növényeket és állatokat, és megfigyelte azok jellemző tulajdon-
ságait. Rádöbbent saját védtelenségére a szarvakkal, karmokkal és patákkal 
szemben, és úgy ítélte meg saját gyengeségét, mint valamilyen testi fogyatékos-
ságot. Hétéves korára azonban levelekből és botokból eszközöket készített ma-
gának, és rájött arra, hogy milyen ügyesen tudja használni a kezét. Amikor idáig 
jutott a fejlődésben, megbetegedett a gazella, és Hajj minden igyekezete ellené-
re elpusztult. Érdekes leírás a műben az a rész, amikor a fiú a halál kiváltó okát 
keresgéli a gazella testén.5 Ibn Tufajl ennél a résznél kimerítő anatómiai leírást 
ad a belső szervek, különösen a szív működéséről, ami mutatja, hogy járatos volt 
a boncolásokban, melyeket orvosként valószínűleg többször is végzett. A főhős, 
Hajj, miután megfigyeléseket tett a szív és a vér tulajdonságaira és funkciójára 
vonatkozóan, megállapította, hogy nem a test a fontos az élet szempontjából, ha-
nem valami más, ami a halál beálltával távozik a szervezetből, és az ember bio-
lógiai valósága csak eszköz. 

A mű további részeiben Hajj eljutott a lélek fogalmáig, és megállapításo-
kat tett az idegrendszer működésével kapcsolatosan. A világ megfigyelése során 
az empirikus és technikai jellegű megismerésen át a spekulatív megismerésig 
jutott el; fizikai, matematikai és metafizikai absztrakciókat tett. A természet dol-
gai és jelenségei között azonosságokat és különbségeket keresett, mennyiségi 
viszonyokat vizsgált. Az állatok és növények közös sajátosságaként említi pél-
dául Ibn Tufajl azt, hogy táplálkoznak és mozognak, az állatokra pedig az jel-
lemző, hogy helyváltoztató mozgásra képesek és éreznek.6 Az episztolákban 
megjelennek a szabadesés, a hőtan, a halmazállapotváltozás korabeli arab leírá-
sai, érthető és élvezetes stílusban. 

Hajj a különböző természeti jelenségeket vizsgálva végül is arra a követ-
keztetésre jutott, hogy minden történés mögött kell, hogy legyen valamilyen 
kiváltó ok, és minden formának van teremtője. Ibn Tufajl szerint a világ mozgása 
öröknek tételezhető, mivel sohasem létezett az a nyugalmi állapot, amelyből az 
egész mozgás kiindult. A mozgás mögött álló „hajtóerő" azonban szükségkép-
pen végtelen, és nem testben lakozik, testi minőségekkel nem is lehet felfogni 
vagy megközelíteni.7 A műben tehát Hajj így jutott el a körülötte lévő dolgok 
megismerésétől a misztikus Isten-felfogásig, 35 éves korára. 

A könyvben Ibn Tufajl a megismerés útján megvilágosodó Hajj gondolko-
dását ütköztette egy, a hitből kiinduló személy, Aszál nézeteivel. A mű pedagó-
giai üzenete abban áll, hogy bármelyik utat választja is az ember a kettő közül, 
eljuthat az Igazsághoz. Aszál szembesítette a regény főhősét azzal a problémá-
val, hogy az emberek többsége oktalan, hitetlen, nem keresi és nem járja a meg-
ismerés útjait, csak az anyagi világ dolgai iránt érdeklődik. Hajj arra is ráébredt 
érett férfiként, hogy a Legfelsőbbel való egyesülést az ember egyedül élheti 
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meg, a szívében, ezért nagyon nehéz mindezt mások számára szavakkal kifejez-
ni. 

A mű szerzője nem becsülte le a társadalmi ember dimenzióját, az ember 
közösségi nevelését, inkább arról van szó, hogy az arab misztikusokhoz és asz-
kétákhoz hasonlóan ő is azt vallotta, hogy az ember születésétől fogva rendelke-
zik olyan szűrővel és képességgel, „amely a lélek spontán hajlama, amely anél-
kül, hogy szüksége volna tanárra, elvezet a Tárgyhoz, hacsak nem térítik el a 
szülői és tanári útmutatások". Ibn Tufajl szerint tehát az ember jelentős fejlődé-
sen megy át élete során, egyes fejlődéslélektani szakaszaiban más és más mó-
don reflektál a világ dolgaira. Ibn Tufajl szerint az ember testi és lelki kitelje-
sedése lehetséges, és élete értelme szempontjából elengedhetetlen. Ez, az Ibn 
Szína gondolataiból is ihletet merítő utópia nagy hatással volt több arab és 
európai gondolkodóra. Dualista felfogása például (vagyis az, hogy a lélek hal-
hatatlansága mellett az anyag örökkévalóságát is elképzelhetőnek tartotta) 
hatott Ibn Rusdra. 

Ibn Tufajl művének európai kiadásai 

Ibn Tufajl művének kéziratos forrásai a világ több helyszínén megtalálha-
tók, köztük európai gyűjteményekben is. Ezek fellelhetőségi helyéről, kiadá-
sukról és fordításaikról, valamint a szerzőről és művéről szóló tanulmányok ada-
tairól Conrad L. Lawrence 1996-ban összeállított egy bibliográfiát.8 

A mű első európai fordítása az a héber változat volt, amely 1349-ben ké-
szült el, és átültetője, Narbonni Moises Ibn Joshua9 kommentárokkal10 is ellát-
ta a szöveget, és összevetette Ibn Baddzsá (Avempace) Tadbir al-Mutawahhid 
(Magános ember vezetése) című művével. Később, a XVII. században Európa 
arabul és héberül nem tudó olvasóközönsége is megismerhette a művet, 1671-
ben ugyanis az angliai arabista, Edward Pococke11 közreadta annak latin fordí-
tását az arab eredetivel együtt, az alábbi címmel: Philosophus autodidactus sive 
Epistola Abi Jafaar Ebn Tophail, de Hai Ebn Yokdhan.12 Így 500 évnyi „lap-
pangás" után a könyv újra ismertté vált, és gyorsan bejárta a kontinenst.13 A 
Pococke-fordításra alapozva 1672-ben elkészült és Amszterdamban kiadásra 
került a Bouvmeester-féle holland szövegváltozat,14 kicsivel később pedig Ash-

well15 és őutána 1674-ben a kvéker Jorge Keith angolra fordította.16 (Ez utób-
bi úgy, hogy Ibn Tufajl misztikus művét ájtatos írássá változtatta át.) 1700-ban 
jelent meg a Pococke-féle fordítás második kiadása, 1701-ben a második hol-
land,17 1708-ban pedig egy újabb angol változat, a Pococke-tanítvány, Simon 
Ockley tolmácsolásában,18 amit 1711-ben és 1731-ben újranyomtak. (Ennek a 
fordításnak a Dyck által ellenőrzött változatát adták ki később, 1905-ben Kairó-
ban.19) A XVIII. században keletkezett egy, az Ockley-féle fordítás alapján írott 
meseváltozat is, amelynek (ismeretlen) szerzője Defoe Robinson Crusoe-jából is 
merített.20 1904-ben újabb angol fordítás jelent meg P. Brönnle munkájaként,21 

majd 1907-ben ennek javított és bevezetéssel ellátott változata A. S. Fultontól, 
és ez utóbbi mű 1910-es és 1929-es22 londoni újrakiadása is jelzi a mű történe-



tének újabb állomásait. Conrad a mű fordításairól szóló írásában23 még három, 
a XX. század második felében nyomtatott angol nyelvű kiadást jelez: a 
Gauthier-féle, 1936-os szövegváltozaton alapuló, 1963-as,24 a műből csupán 
részleteket közlő kanadai kiadást, egy 1972-es25 amerikai és egy 1982-es26 an-
gol kötetváltozatot. 

1726-ban Frankfurtban jelent meg J. G. Pritius munkájaként az első né-
met fordítás,27 majd 1782-ben újra készült egy Berlinben megjelent német 
nyelvű változat Ibn Tufajl munkájából, J. G. Eichhorn tollából. 1900-ban a nagy 
francia arabista, Léon Gauthier arab és francia szöveggel adta ki Algírban,28 

egy új arab kéziratból, jelezve a mű szövegvariációit is. Ennek a fordításnak a 
második, javított kiadása 1936-ban Bejrútban jelent meg, benne az előző hibái-
nak korrigálásával. A regény orosz változatát J. Kuzmin készítette, és 1920-ban 
látott napvilágot.29 

Ibn Tufajl műve Spanyolországban, dacára annak, hogy az élete nagyrészt 
Hispániában telt, évszázadokon át ismeretlen volt. 1866-ban Luis Vidart 
Schuch leírásai adtak csak róla minimális információt. 0 például ezt írta: „al-
Ghazáli elméleteinek materialista tendenciái ellenpontjaként jelent meg a XII. 
századi spanyolországi arabok között az idealista iskola, Avempace és Tu-
fajl..."30 Vidart Schuch azt is kifejtette, hogy Tufajl nagy hatással volt Leibnitz-
re, és egy „tudós történészt" idézve, a középkori arab filozófus művének lénye-
gét úgy összegezte, hogy abban mindazok a tanok benne foglaltatnak, amelyek-
ről az arab filozófusok írtak. 1877-ben Gumersindo Laverde említette egy leve-
lében a művet tanítványának, Marcelino Menéndez Pelayonak, aki akkor éppen 
Párizsban tartózkodott.31 Kettőjük levelezése jól mutatja azokat az erőfeszítése-
ket, amiket tettek mindaddig, amíg aztán 1879-ben német-arab nyelvű kiadás-
ban kézhez kapták a régóta áhított művet. 1881-es akadémiai székfoglalójában, 
amelyet Menéndez Pelayo La poesía mística en España címmel tartott, Tufajl 
művét a középkor legbámulatosabb munkájának nevezte. 1895-ben Francisco 
Pons Boigues tájékoztatta őt arról, hogy készen van már a mű spanyol fordítása, 
ez azonban csak 1900-ban, egy évvel Pons halála után jelent meg nyomtatás-
ban,32 Menéndez Pelayo előszavával. A mű alapján 1926-ban is született egy 
spanyolországi kiadás,33 majd 1934-ben jelent meg Angel González Palencia 
fordítása.34 A XX. század második felében újabb spanyol nyelvű kiadások is 
megjelentek, ezek azonban nem új fordításokon alapultak, hanem a régi szöveg-
kiadásokon.35 

Cseh nyelvre 1957-ben ültette át Ivan Hrbek, a Gauthier-féle első kiadás 
arab nyelvű szövegváltozatát véve alapul,36 lengyelül 1958-ban,37 magyarul 
Katona Tamás fordításában és utószavával 1964-ben38 jelent meg, olaszul pedig 
1983-ban, Paola Carusi fordításában adták ki.39 A portugál nyelvű változat 
(szintén az 1900-as Gauthier által készített szöveg alapján) 2005-ben Brazíliá-
ban jelent meg, Isabel Loureiro munkája nyomán.40 

Az európai nyelvek mellett természetesen több, keleti nyelven való kiadá-
sa is megjelent Ibn Tufajl híres munkájának. Arab változatban 1909-ben és 
1952-ben41 Egyiptomban, 1940-ben Damaszkuszban (J. Saliba és K. 'Awad 
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kommentárjaival). Perzsául42 1956-ban Teheránban, Frouzanar fordítói munká-
jaként; urdu nyelvre43 pedig 1955-ben ültette át Siddíqi, és ugyanennek kriti-
kai észrevételekkel ellátott változata 1956-ban került ki az aligarhi nyomdából. 
Törökül Baban Zadé Résid fordításában a Mihrab című folyóiratban jelent meg 
1923-ban.44 

Ibn Tufajl művének hatása az európai filozófiai-pedagógiai 
gondolkodásra 

Ha a szakirodalmat áttekintjük, jól látható, hogy Ibn Tufajl művével kap-
csolatosan a filozófia- és a neveléstörténet két alapvető kérdést tesz fel. Az 
egyik az eredetére, pontosabban az eredetiségére vonatkozó, a másik pedig a 
hatástörténetét illető felvetés. A művet olvasva világosan kitűnik, hogy vannak 
a regénynek olyan elemei, amelyek Ibn Szína „Keleti bölcsesség" című művé-
ben is megtalálhatók (aki e munkájában szintén egy ember fejlődését vázolta), 
és több kutató szerint Ibn Tufajl merített Ibn Báddzsá (Avempace) a Magános 
ember vezetése című művéből. Egyik elemzője szerint Ibn Tufajl „megörökölte 
Arisztotelész racionalizmusát, al-Ghazálí, al-Farábí és tanára, Ibn Baddzsá és 
Ibn Szína filozófiáját".45 Sami Hawi összevető elemzésekre támaszkodva bizo-
nyította, hogy Ibn Tufajl műve eredeti, nagy filozófiai kreativitást mutató könyv 
- azzal együtt, hogy Tufajl saját korának nagy műveltségű embereként számos 
tudományos ismerettel rendelkezett, amiket be is épített a műbe, és olvasott em-
ber volt, akinek a regényben is megjelenített eszményei nem különböztek más 
nagy tudósokétól. Egyszerűen Ibn Szína követőjének tartani azonban - akinek 
említett művéből Ibn Tufajl tulajdonképpen csak a neveket vette - nem helytál-
ló vélemény.46 Bár Tufajl maga is ír arról, hogy ismerte al-Ghazálí és Ibn Szína 
írásait, a „kölcsönzés" tényéről nem tett említést. Önmagában pedig az, hogy 
különböző szerzők az elődeikre támaszkodnak az igazság keresése közben, ter-
mészetes dolog Hawi szerint. Úgy véli elemzésében, hogy az elődökre való uta-
lás nem azt jelzi, hogy Tufajl nem volt eredeti, hanem sokkal inkább azt, hogy 
precíz tudós volt, aki utalt az elődeire, a forrásaira, éppen ezért műve bevezető 
része filozófiai értelemben vett komolyságát és módszertani szempontból érté-
kelhető erényeit jelzi.47 Összegzésként Hawi azt fejtette ki, hogy Ibn Tufajl be-
épített a regényébe minden olyan gondolatot és részletet, amit korábbi muszlim 
szerzők műveiben jónak, igaznak talált, ám egy ponton túl már saját filozófiai és 
alkotói impulzusai váltak fontossá. „A regény főhőseinek karakterét a korábbi 
irodalomból vette át, ezeket a karaktereket (viszont) saját nézetei bemutatására 
használta."48 

A regény eredetiségének kérdéséhez hasonlóan régóta foglalkoztatja a tu-
dósokat az, hogy mely (európai) gondolkodóknál mutatható ki a középkorban és 
az újkorban Ibn Tufajl regényének hatása. Ez a kérdés különösen a XVII. század 
végi, megsokasodott számú fordítások óta van folyamatosan napirenden, külö-
nösen a XIX. századtól kezdve. 
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Menéndez Pelayo a Francisco Pons Boigues által fordított, 1900-ban ki-
adott műhöz írt előszavában kiemelte a hasonlóságokat Ibn Tufajl műve és Bal-
tasar Gracián El Criticón című, 1651-57 között megjelent könyvének első feje-
zetei között, amire már a XVIII. századi jezsuita tudós, Bartolomé Pou is felhívta 
a figyelmet. Mindez a XIX-XX. század fordulóján igen rejtélyes problémának 
bizonyult, hiszen Gracián műve húsz évvel korábban, 1651-ben Zaragozában 
jelent meg, mint Ibn Tufajl művének első nyugati, Edward Pococke-féle angol 
fordítása. A talányt végül 1926-ban oldotta meg az ifjú arabista, Emilio Garcia 
Gomez, amikor az Escorialban talált egy XVI. században írott aragóniai kézira-
tot, amelyben Tufajl művéről is volt egy leírás, valószínűleg ez inspirálhatta 
Graciánt,49 illetve azt állapította meg, hogy egy, a Tufajl-féle műnél régebbi gö-
rög mese az, ami a kora újkor spanyol moralistájára hatott. Más orientalisták, 
például az orosz D. K. Petrof úgy vélik, hogy az arab műnek nem volt hatása 
Gracián művére. Léon Gauthier, a bejrúti kiadású, francia nyelvre fordított mű-
höz írott kommentárjában viszont azt írta, hogy sem Gomeznek, sem pedig Pet-
rofnak nincsen teljesen igaza, mert valójában a görög mese Ibn Tufajl művén át 
hatott Graciánra, amikor a Criticón című könyvet írta. 

Mind Ibn Tufajl művének szövegét, mind pedig Gracián egyes műveit is-
merte John Locke, a kutatók közül többek között Russell próbálta aprólékosan 
feltárni, hogy milyen úton, melyik időszakban juthatott a - pedagógiai eszme-
történetből is jól ismert — angol filozófus az arab szerző utópiájához, és az ho-
gyan hatott nevelésről vallott gondolataira.50 

Egyes feltevések szerint ebből a műből vette alapötletét Defoe is a Robin-
son Crusoe megírásakor, amely 1719-ben jelent meg.51 Tanulmányában52 Lom-
ba Fuentes is ebből a nézőpontból indult ki, amikor átfogóan elemezte ezt a fon-
tos hatástörténeti kérdést. Bevezetőjében leszögezte, hogy az irodalomtörténet 
sok olyan művet ismer, amely egy (a) magányos ember kiteljesedéséről szól. 
Ilyen az antik görög mitológiai hős, Philoktétesz, Don Quijote vagy Gracián fő-
hőse a spanyol irodalomban, illetve a különböző változatokban leírt „Robinson" 
(Defoe, Wyse, Verne hőse) és Hajj Ibn Jakzán a hispano-muszlim hagyomány-
ban.53 Kitért e téma filozófiai kifejtésének történelmi példáira is, megemlítve 
Platón, Arisztotelész, Ibn Szína, majd Duns Scotus, Descartes, Rousseau és 
Nietzsche nevét. Valamennyien vizsgálták azt a kérdést, hogy mi lesz a magára 
hagyott emberrel, kiszakadva a társadalomból. Lomba szerint e kérdés mélyén 
az a filozofikus probléma áll, hogy mi is az az érték, amit a társadalom önmagá-
ban hordoz, szemben az egyén magányos létével, és hogy egyáltalán mit kell 
megoldania annak, aki a társadalomból kikerül; és mindemellett a robinzoniz-
mus valami másra is rávilágít: a társadalmi környezetéből kiszakadt ember 
olyan emberi dimenziókat érzékelhet, amelyek a társadalom és kultúra minden-
napos közegében rejtve maradnának.54 Tufajl művét Defoe regényével összevet-
ve azonban a spanyol filozófus azt bizonyította be tanulmányában, hogy a szá-
mos hasonlóság ellenére, amelyek a két írásműben érzékelhetők, alapjaiban 
(azaz a szerzők társadalom-, ember- és Isten-képét tekintve) két merőben kü-
lönböző alkotásról van szó. Ez pedig nyilvánvaló következménye annak, hogy az 
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emberről és világról alkotott filozófia formálódása túlnyomórészt függ attól az 
adott kortól és történelmi helyzettől, amely magában a filozófiában kifejezésre 
kerül. Ahogyan írja: Ibn Tufajl és Defoe „sok fontos kérdésről eltérően gondol-
kodnak, és ennek hátterében gnoszeológiai különbségek állanak, ezek mögött 
pedig az emberről mint gondolkodó lényről vallott különböző felfogások. (...) 
Defoe Robinsonja az értelmével szervezi a világot, hogy aztán végül hasznot 
húzzon belőle. A világ, mint Descartes-nál is, res externa. Az igazán helyes ké-
pet éppen ezért a matematika és a mechanika adja róla: a karteziánus eszme 
mélyén tulajdonképpen utilitarizmus áll."55 Ibn Tufajl viszont sokkal inkább 
hőse benső világát tárta fel, és regénye valójában arról szól, hogyan mélyült el 
Hajj Ibn Jakzán gondolkodása szigetbéli magányában, nem pedig arról, hogy 
hogyan állja meg helyét a külső megpróbáltatásokal viaskodva. Tufajl hőse nem 
a racionális gondolkodás, hanem a misztikus egyesülés nyomán jut el Istenhez, 
és ehhez csak a magányban érhet el az ember, ha segíti is ebben a társadalom, 
a felelősség végül, egyedül csak az övé.56 A magányos megvilágosodás azonban 
(a platonista szellemben gondolkodó Ibn Tufajl és Avempace szerint is) csak ke-
vesek, a kiválasztottak számára járható út, és ez a nyilvánvaló arisztokratizmus 
teljesen szemben áll a Robinson-féle közemberrel. Ahogyan Lomba tanulmánya 
végén megfogalmazta: a hasonló regényszituáció és kérdésfelvetések ellenére is 
azt állapíthatjuk meg a két mű elemzése nyomán, hogy „a két regény nagyon is 
különböző: Robinson a hétköznapi emberek hétköznapi életébe akar betagolód-
ni, Jakzán — Aszállal együtt - végül úgy találja, hogy a társadalom akadályozza 
azt, hogy az ember eljusson a legmagasabb szintű elmélyülésig... Az egyik, 
Robinson üzenete a társadalmi lét, a törvények szerint való élet, a másiké ezzel 
szemben az egyén személyes szabadsága, szabad választása; az egész életét át-
fogó elmélyülés és Isten-keresés."57 

Összegzés 

Ibn Tufajl utópisztikus műve — mely eredeti szövegváltozata mellett ma 
már számos nyelven olvasható - a középkori spanyolországi iszlám filozófiatör-
ténetének egyik legkiemelkedőbb műve. Az 1185-ben meghalt arab gondolkodó 
utópiájának nagy európai reneszánsza ugyan a XVII-XVIII. századra tehető,58 

de előtte is és azóta is alapmű ez a könyv a bölcselettel, a nevelés céljával és 
folyamatával foglalkozó kutatók, olvasók kezében. A mű szövegének tanulmá-
nyozása, korábbi és a keletkezését követően született írásokkal való összevetése 
jeles kutatók sokaságát foglalkoztatta az elmúlt századokban. Tanulmányunk az 

ő munkáik alapján készült olyan összefoglalás, amelyben kiemelt helyen szere-
peltettük a XIX-XX. századi spanyol tudósok eredményeit. 
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